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ABDIB FÓRUM 2020 | EDIÇÃO EXPERIENCE

Abdib realizou entre os dias 1 e 11 de dezembro, o Abdib Fórum 2020 – Edição 
Experience, evento 100% digital, que comemora os 65 anos da fundação da asso-
ciação e o lançamento da primeira edição do Livro Azul da Infraestrutura.

A abertura ocorreu no dia 1º de dezembro, com a participação do presidente do Conselho 
de Administração, Britaldo Soares.

Em sua fala, Soares pontuou as dificuldades do ano de 2020, com os impactos sanitários 
e econômicos da pandemia, que somados crescimento baixo registrado nos últimos anos, 
trouxeram grandes incertezas.

Ressaltou ainda o papel importante da infraestrutura na retomada do crescimento, pon-
tuando setores como energia, transportes, saneamento e telecomunicações, cujos inves-
timentos cumprem, segundo ele, um duplo benefício, ao estimular a demanda ampliar a 
capacidade de oferta, ao mesmo tempo.

Ao apresentar o Livro Azul da Infraestrutura, um projeto inédito da Abdib, ressaltou a importân-
cia dos projetos de infraestrutura apresentados no documento para atrair investimentos de lon-
go prazo, impulsionar a economia brasileira, gerar empregos e universalizar serviços básicos.

O presidente ainda destacou que a quantidade de bons projetos é condição essencial, mas 
não suficiente, para atração de investidores, lembrando que eles apostam no sucesso do 
país ao longo das décadas futuras.

Não podemos deixar de ter mais 
três ingredientes fundamentais além 
dos bons projetos à disposição dos 
investidores. Um deles é a perspectiva 
de crescimento econômico mais 
consistente. O segundo aspecto é a 
qualidade da regulação e do ambiente de 
negócios. Por fim, a segurança jurídica.

“

Britaldo Soares  
Presidente do Conselho de Administração

O presidente ressaltou o papel das reformas trabalhista e previdenciária no avanço da 
disciplina fiscal e econômica, indicando a aprovação de outras boas propostas ao setor no 
Congresso Nacional.

Soares encerrou sua fala deixando uma mensagem de otimismo, afirmando que apesar 
das incertezas, o setor de infraestrutura tem chance de injetar algum ânimo na econo-
mia, insistindo no desenho de bons projetos, nos avanços dos marcos regulatórios, na 
diminuição da insegurança jurídica, criando assim uma perspectiva robusta de cresci-
mento da economia. 
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O lançamento do Livro Azul da Infraestrutura no 
primeiro dia foi o ponto alto do evento. Apresen-
tando pelo presidente-executivo da Abdib, Venil-

ton Tadini, e pelo diretor de Planejamento e Economia, 
Igor Rocha, o documento inédito produzido pela Abdib 
consolida todos os projetos de concessão e PPPs em 
condução pela União, estados e Distrito Federal. A pu-
blicação, que foi disponibilizada para download aos par-
ticipantes (www.abdib.org.br/livro-azul-da-infraestrutura) 
trouxe também análises revelando a atual situação dos 
investimentos na infraestrutura brasileira e o impacto 
dos novos projetos em estruturação de concessão na 
perspectiva de investimentos privados na infraestrutura 
entre 2021 e 2026.

“A iniciativa nos dá, efetivamente, um cenário para ava-
liarmos onde estamos, o que temos e até onde pode-
mos chegar nos próximos anos”, avaliou o presidente-
-executivo da associação, Venilton Tadini, anunciando 
que haverá atualização permanente dos projetos.

O documento foi dividido em quatro eixos principais: 
diagnóstico, evolução de análise de projetos federais 
e estaduais, consolidação dos investimentos e pro-
postas para acelerar os investimentos em infraestru-
tura. As propostas estão consolidadas em quatro itens 
considerados fundamentais: reequilíbrio econômico-
-financeiro dos contratos, condições regulatórias, es-
truturas de garantia e financiamento e requisitos para 
a retomada do investimento. 

Foram mapeados 1.200 projetos e/ou iniciativas a partir 
da consulta ao poder concedente em cada esfera ad-
ministrativa do país (governo federal e estados). Desse 

total, aproximadamente 800 ativos são blocos de ex-
ploração de petróleo e gás ofertados na 17ª rodada, na 
nova modalidade de oferta permanente. 

O trabalho traça ainda um perfil de cada projeto e 
mostra também o seu atual estágio. Por isso, a grande 
maioria ainda não estima valores de investimentos a 
partir deles. 

O Livro Azul da Infraestrutura mostrou que os investi-
mentos no país vinham em queda e estão em patama-
res muito abaixo dos níveis mínimos necessários, clas-
sificando o setor como “sucateado”. O investimento 
realizado na infraestrutura brasileira somou R$ 123,9 
bilhões em 2019, inferior em 31,3% ao pico atingido 
em 2014, quando foram aplicados R$ 180,3 bilhões no 
setor em números atualizados, informa o trabalho. 

DIA 1 | LANÇAMENTO DO LIVRO AZUL DA INFRAESTRUTURA

A iniciativa nos dá, 
efetivamente, um cenário 

para avaliarmos onde 
estamos, o que temos e até 
onde podemos chegar nos 

próximos anos.

“
”Venilton Tadini  

Presidente-executivo da Abdib 

Venilton Tadini

Foram mapeados 1.200 
projetos e/ou iniciativas a 

partir da consulta ao poder 
concedente em cada esfera 

administrativa do país 
(governo federal e estados).

https://www.abdib.org.br/livro-azul-da-infraestrutura
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Seriam necessários ao menos R$ 284,4 bilhões de in-
vestimentos por ano, o que corresponde a 4,3% do PIB, 
ao longo dos próximos dez anos, para o país reduzir 
gargalos ao desenvolvimento econômico e social, se-
gundo dados apresentados por Rocha. 

A defasagem mais visível é nos setores de sanea-
mento básico e de transportes e logística. Em trans-
portes, seriam necessários R$ 149 bilhões por ano 
(2,26% do PIB), mas foram investidos somente R$ 
25 bilhões em 2019 (0,34% do PIB), juntando investi-
mentos públicos e privados. 

Para o saneamento 
básico, estima-se 

que os investimentos 
privados comecem em 
R$ 1,3 bilhão em 2021 
e alcancem o pico de 

R$ 8,5 bilhões até 2025, 
somando R$ 32 bilhões 

no período.

Seriam necessários ao 
menos R$ 284,4 bilhões 

de investimentos por 
ano, o que corresponde a 
4,3% do PIB, ao longo dos 
próximos dez anos, para 
o país reduzir gargalos 

ao desenvolvimento 
econômico e social.

Igor Rocha

O livro indica medidas que podem ser tomadas no curto 
prazo para a melhoria no investimento público, citando 
o projeto de lei de securitização de recebíveis, que pode 
dar uma folga fiscal de R$ 30 bilhões por ano para que 
todos os entes governamentais possam investir mais.  

O documento ainda traz previsões de investimento 
para duas áreas para os próximos cinco anos: rodo-
vias e saneamento. No caso das rodovias, a expecta-
tiva é que os projetos de concessão adicionem R$ 7,4 
bilhões de investimentos no ano de 2021. O número 
sobe gradativamente até R$ 22,4 bilhões em 2024. No 
total, a estimativa é de acréscimo de investimentos 

de R$ 82 bilhões de concessões no setor. Já para o 
saneamento básico, estima-se que os investimentos 
privados comecem em R$ 1,3 bilhão em 2021 e alcan-
cem o pico de R$ 8,5 bilhões até 2025, somando R$ 32 
bilhões no período. 

De acordo com o presidente-executivo da Abdib, Venil-
ton Tadini, o caminho de investir em infraestrutura via 
setor privado está acertado, mas ele é insuficiente. Em 
2019, o investimento privado já passou de 70% do total 
de investimentos, mas em algumas áreas, como a de 
rodovias, ele corresponde a menos de 20% da necessi-
dade estimada do país.
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#InvistaNoPlaneta

ESPECIALISTAS EM PROJETAR 
UM PLANETA MELHOR

Infraestruturas que garantem o progresso. Gestão da água para que todos tenham 
acesso a fontes limpas e confiáveis. Energia renovável para reduzir as emissões de CO2. 

Na ACCIONA, acreditamos que há uma maneira diferente de fazer negócios. 

Saiba mais em invest-intheplanet.com

http://invest-intheplanet.com
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(A Ferrogrão) é um leilão 
super desafiador, tem 

uma estruturação super 
sofisticada, com potencial 

de ser transformador para a 
infraestrutura do Brasil, que 
está caminhando a passos 

largos e com eficiência.

“

”Tarcísio de Freitas  
Ministro da Infraestrutura 

O primeiro debate do evento foi moderado pela jorna-
lista Denise Campos de Toledo e teve como objetivo 
fornecer uma radiografia da infraestrutura brasileira. Em 
sua fala inicial, a jornalista destacou a preocupação do 
setor com a insegurança jurídica, além da necessidade 
bons projetos para atrair investimentos privados e capi-
tal externo. Embora alguns segmentos já estejam se re-
cuperando, como os de aeroportos e rodovias, outros, 
como a mobilidade urbana, avançam a passos mais len-
tos. Os projetos são muitos, assim como as restrições 
financeiras por conta do teto de gastos.

Como esse pano de fundo, o ministro da infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas, convidado especial deste painel 
declarou que a concretização destes planos necessita 
da participação da iniciativa privada.  Para Freitas, o 
maior desafio da pasta é continuar fazendo a provisão 
da infraestrutura tendo que cuidar dos pilares fiscais 
do governo federal. No entanto, as previsões para 
2021 seguem positivas: a expectativa para o próximo 
ano é de transferir para a iniciativa privada mais de 
50 ativos, entre aeroportos, ferrovias, rodovias e ter-
minais portuários.

Além disso, haverá ainda a primeira privatização do 
setor portuário, que será a desestatização da Codesa 
(Companhia Docas do Espírito Santo). De acordo com 
Freitas, a consulta pública deve iniciar já no mês de de-
zembro de 2020.

No setor aeroportuário, está previsto o leilão de três 
blocos com 22 aeroportos, o maior leilão de aeropor-
tos da história – o anterior foi em 2019, com 16 blocos. 
Também estão previstos dois leilões de ferrovias: o da 
Fiol (Ferrovia de Integração Oeste-Leste), recentemente 
autorizado pelo TCU, e o da Ferrogrão.

Segundo Freitas, a Ferrogrão “é um leilão super desafia-
dor, tem uma estruturação super sofisticada, com poten-
cial de ser transformador para a infraestrutura do Brasil, 
que está caminhando a passos largos e com eficiência”. 

O ministro ressaltou os avanços na exportação agrícola 

Raio-x da Infraestrutura no Brasil
Ministro da Infraestrutura,  
Tarcísio de Freitas

durante o ano, como a diminuição do frete agrícola e 
números consolidados do Arco Norte. “Nós consegui-
mos exportar soja do Mato Grosso diretamente para a 
China de forma mais eficiente e barata do que o feito 
pelo produtor americano”.

No setor de transportes, o ministro destacou os lei-
lões de rodovias que atendem setores resilientes da 
economia, como o agronegócio e o setor mineral, as 
BRs 153 e 163. Também está previsto o leilão da Nova 
Dutra, “um dos grandes acontecimentos do ano”, se-
gundo Freitas.

“As grandes empresas do setor estão se preparando 
para este leilão, além de novos operadores – que ainda 
não estão posicionados no Brasil e que têm interesse 
nesse ativo. Mais do que um bom leilão, é proporcionar 
um bom contrato. E nós estamos tendo, em função do 
aprimoramento regulatório.”

Tarcísio de Freitas
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Para o setor portuário, estão estimados R$ 30 bilhões 
de investimentos privados nos próximos anos, só em 
terminais.  Com destaque para os maiores arrenda-
mentos do Porto de Santos dos últimos 20 anos: os 
terminais de líquidos da Alemoa, STS08 e STS08A, e o 
leilão de terminal de contêineres de Saboó. 

Freitas ressaltou a importância de aumentar o estoque 
físico e trazer mais investimentos para criar o ambien-
te necessário para multiplicidade em todos os seto-
res da infraestrutura. Segundo o ministro, isso pode 
ser garantido de duas formas. A primeira é por meio 
da estruturação e revisão dos marcos regulatórios em 
discussão no Congresso, que, segundo o ministro, 
são “uma alavanca para aumentar a capacidade de in-
vestimento”. 

A segunda forma é pela diversidade de estruturadores. 
“Estamos trabalhando com todos os braços possíveis: 
estruturadores independentes – PMIs nos aeroportos, 
estruturações com o mercado, por meio de bancos 
de desenvolvimento, multilaterais. A infraestrutura se 
desenvolveu muito a partir desse mecanismo. Apren-
demos a usar a EPL (Empresa de Planejamento e Lo-
gística) e estamos resgatando o braço estruturador de 
projetos”, afirmou.

André de Angelo, Diretor País da Acciona no Brasil, 
questionou sobre as atuais e futuras ações do Gover-
no Federal para aumentar o número de projetos de par-
ceria público privadas. Segundo de Angelo, o assunto 
é preocupante principalmente em regiões mais afas-
tadas, em que não há viabilidade financeira de atrair 
investidores. Sobre isso, Freitas ressaltou a importân-
cia de revisão e estruturação de marcos regulatórios: 

“O investidor quer opções seguras, que proporcionem 
contratos de longo prazo, em mercados que tenham 
potencial de crescimento e ofereçam boas taxas de 
retorno”, dando como exemplo dos projetos de sane-
amento básico e de iluminação pública, cujos leilões 
mais recentes mostram sucesso.

Na sequência, o presidente da CCR Lam Vias, Eduardo 
Camargo, chamou atenção sobre os casos recentes 
de insegurança jurídica, após iniciativas municipais e 
estaduais como a encampação da Linha Amarela S/A e 
tentativas de cassação de projetos como a Via Lagos, 
no Rio de Janeiro, e a suspensão de reajustes tarifá-
rios por 60 dias no Paraná.

Segundo Tarcísio, há uma percepção muito grande do 
zelo que o governo federal tem com os contratos du-
rante o período da pandemia da Covid-19, por exemplo 
as ações do governo federal diante do setor aéreo – o 
mais prejudicado no período.

Freitas lembrou que, no início da pandemia, houve mo-
vimentos para pedir a abertura de cancela de pedágios 

O investidor quer opções 
seguras, que proporcionem 
contratos de longo prazo, 
em mercados que tenham 
potencial de crescimento 

e ofereçam boas taxas  
de retorno.

“

”Tarcísio de Freitas  
Ministro da Infraestrutura 

André de Angelo

Eduardo Camargo
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nas rodovias federais, sob a alegação de que não fazia 
sentido cobrar pedágio aos usuários em meio à pande-
mia. “Nenhuma prosperou”, ressaltou. 

“Durante a pandemia, nós atuamos fortemente no 
Congresso. Reconhecemos a pandemia como caso 
fortuito, de força maior, e garantimos reequilíbrio eco-
nômico-financeiro de contratos”, afirmou o ministro.

Segundo o ministro, o Governo Federal deve dar o 
exemplo aos estados brasileiros, respeitando contra-
tos e garantindo equilíbrio econômico e financeiro, 
demonstrando, assim, a sua maturidade no mercado. 
Além disso, os projetos devem ser vantajosos, dimi-
nuindo risco de engenharia e demanda.

“Uma hora os estados vão se questionar do porquê os 
investidores estão entrando nas concessões federais 
e não nas estaduais”.

Ao ser questionado sobre a relação do governo federal 
com o TCU (Tribunal de Contas da União), Freitas afir-
mou que os debates estão sendo muito produtivos, 
assim como com as agências reguladoras e os órgãos 
ambientais. O ministro ressaltou ainda a importância 
de se ter um ministério com pessoas técnicas, fator 
determinante para uma boa relação com o órgão de 
controle. Para ele, é necessário olhar a situação como 
uma oportunidade.

Sobre questões ambientais, o Ministério da Infraestru-
tura já formula projetos para green finance em conjun-

to com entidades internacionais, incorporando o olhar 
da mudança climática na estruturação das propostas 
e dando atenção ao ESG – Environmental, Social and 
Governance, indicador que tem ganhado espaço nas 
discussões sobre investimentos. Mas Freitas desta-
cou: “O investidor é muito pragmático, sabe separar 
o que é problema do que é narrativa ambiental, guerra 
comercial e interesse de produtor europeu que sofre 
com a competição com produtos brasileiros”.

Para finalizar, o ministro da Infraestrutura deixou uma 
mensagem de otimismo: “Nós vamos ter um 2021 ma-
ravilhoso e forte para o setor. Estamos plantando o fu-
turo. Isso vai promover a transformação da infraestru-
tura. O Brasil vai ser líder da infraestrutura na América 
Latina em pouco tempo”, afirmou.

 Uma hora os estados vão 
se questionar do porquê os 
investidores estão entrando 
nas concessões federais e 

não nas estaduais.

“
”Tarcísio de Freitas  

Ministro da Infraestrutura 

Nós vamos ter um 2021 
maravilhoso e forte para o 
setor. Estamos plantando 

o futuro. Isso vai promover 
a transformação da 

infraestrutura. O Brasil vai 
ser líder da infraestrutura 

na América Latina em 
pouco tempo.

“

”Tarcísio de Freitas  
Ministro da Infraestrutura 
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PROJECT FINANCE

PPPS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

LGPD – LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

PPPS E CONCESSÕES NA PRÁTICA – ESTUDO DE CASOS
AVANÇADOS

CONCESSÕES E PPPS EM SANEAMENTO - CRITÉRIOS
ECONÔMICOS, FINANCEIROS, REGULATÓRIOS E JURÍDICOS

REGULAÇÃO ECONÔMICA EM INFRAESTRUTURA – NÍVEL I

REGULAÇÃO ECONÔMICA EM INFRAESTRUTURA – NÍVEL II

REGULAÇÃO ECONÔMICA EM INFRAESTRUTURA – NÍVEL III

SEGUROS E GARANTIAS PARA INFRAESTRUTURA

MODERNIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO – 
      OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO

S E J A  U M  E S P E C I A L I S T A

E M  I N F R A E S T R U T U R A

C U R S O S  
1 0 0 %  O N - L I N E

S A I B A  
M A I S
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Para fechar a primeira manhã de debates, Paulo Me-
das, diretor-adjunto da Divisão de Política Fiscal do 
FMI (Fundo Monetário Internacional), apresentou a 
última edição do Fiscal Monitor. O levantamento exa-
mina a experiência mundial na gestão da crise gerada 
pela pandemia de covid-19 e discute como recuperar 
as economias.

Em todo o mundo, US$12 trilhões foram investidos na 
mitigação de danos, incluindo aumento de gastos com 
saúde pública, seguro desemprego e subsídios sala-
riais. Para evitar demissões e inadimplência de empre-
sas, os governos ainda reduziram impostos e concede-
ram empréstimos. Mesmo com esses esforços, até 90 
milhões de pessoas correm o risco de cair na pobreza 
extrema em 2020. Por isso, Medas considera ainda ser 
muito cedo para que governos retirem apoios que fo-
ram fornecidos durante a crise.

Investimento público  
para recuperação

Estimamos que investimentos em 
infraestrutura tradicional podem 

criar diretamente entre dois e três 
empregos para cada US$ 1 milhão 
gasto em economias avançadas e 
entre cinco e seis empregos em 

economias emergentes – como é 
o caso do Brasil.

“

”Paulo Medas 
Diretor-adjunto da Divisão de 

Política Fiscal do FMI

Governos precisam 
encontrar um equilíbrio 
entre priorizar o gasto e 

aumentar a sua qualidade. 
Ao fazer isso, já se vai abrir 

algum espaço fiscal para 
que se possa aumentar o 

investimento público.

Paulo Medas

Como consequência destes altos gastos, a dívida públi-
ca mundial atingiu o seu maior nível histórico, variando 
significativamente entre economias avançadas e emer-
gentes. Agora, governos devem tomar difíceis deci-
sões. As prioridades, segundo a avaliação do diretor-ad-
junto, devem ser os investimentos em necessidades de 
curto prazo nas áreas de saúde, transporte e habitação 
social, e promover medidas fiscais para a promoção da 
recuperação econômica.

Segundo Medas, governos precisam encontrar um 
equilíbrio entre priorizar o gasto e aumentar a sua qua-

lidade. Ao fazer isso, já se vai abrir algum espaço fiscal 
para que se possa aumentar o investimento público.

O diretor-adjunto do FMI ressaltou a importância do in-
vestimento público para acelerar a retomada econômica, 
além de aumentar a confiança dos investidores privados 
na cooperação e levá-los a investir. Segundo Medas, essa 
é uma boa oportunidade para investir em muitos países, 
uma vez que os juros estão baixos em todo o mundo.

“Estimamos que investimentos em infraestrutura tradi-
cional podem criar diretamente entre dois e três em-
pregos para cada US$ 1 milhão gasto em economias 
avançadas e entre cinco e seis empregos em econo-
mias emergentes – como é o caso do Brasil”, afirmou.

De acordo com Medas existe em todo o mundo uma 
grande tensão nas regras fiscais em relação à flexibili-
dade e à instabilidade. “O arcabouço das regras fiscais 
precisa ter um momento de flexibilidade, principalmen-
te quando existem grandes choques econômicos e cri-
ses como estamos enfrentando agora”, disse. 

https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/01_12_FMI.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/01_12_FMI.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/01_12_FMI.pdf
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DIA 2

O segundo dia do Abdib Fórum 2020 - Edição Expe-
rience, teve como tema o setor energético brasileiro. 
Com a presença do Ministro de Minas e Energia, Bento 
Albuquerque, do CEO da Engie Brasil, Mauricio Bähr, 
do general manager da Siemens Energy, André Clark, 
o painel Raio-x da Infraestrutura no Brasil foi moderado 
pela jornalista Denise Campos de Toledo.

Na fala de abertura, Denise pontuou o aumento do 
consumo de energia elétrica durante a pandemia e o 
isolamento social, dentre muitos desafios enfrentados 
pelo governo e ressaltou a atuação do ministério, desta-
cando a assinatura da Medida Provisória 950, que isen-
tou de cobrança mais de dez milhões de consumidores 
de baixa renda e abriu espaço para a regulamentação 
da operação de crédito em auxílio às distribuidoras no 
valor de R$15,3 bilhões, além da MP 998/20, que mi-
nimizou o impacto na conta de luz, reduzindo tarifas e 
racionalizando a concessão de subsídios.

A moderadora chamou atenção para outras propostas 
que estão tramitando no Congresso Nacional, como os 
Projetos de Lei 232/15 e 1.917/15, que dispõem sobre 
a portabilidade das contas de luz e concessões do se-
tor elétrico. Também citou a previsão do fortalecimento 
do RenovaBio, que busca mitigar a emissão de gases 
causadores do efeito estufa, certificar a produção de 
biocombustíveis e emitir Créditos de Descarbonização 
(CBIOs), entre outros pontos, antes de passar a palavra 
ao ministro Bento Albuquerque.

Em sua fala, o ministro de Minas e Energia revelou a 
expansão do Programa Mais Luz Para a Amazônia para 
atender mais de 300 mil pessoas utilizando energia re-
novável. O investimento previsto é de R$ 3 bilhões até 
2022. Ainda salientou que em 2020 o país alcançou a 
meta de emissão de CBIOs, e o petróleo foi responsá-
vel por 9,5% das exportações totais.

Albuquerque celebrou a aprovação do PL 6.407/13 na 
Câmara de Deputados. O projeto versa sobre o novo 

mercado de gás e deve trazer competitividade para o 
mercado por meio da remoção de barreiras e da inte-
gração com o setor elétrico industrial. Nos próximos 
dez anos, R$ 74 milhões poderão ser direcionados a 
área e gerar mais de 33 mil empregos.

A mineração não ficou de fora dos comentários iniciais 
do ministro que pontuou o enquadramento da extra-
ção mineral como atividade essencial, o que permitiu 
suprir a demanda da construção civil e das indústrias 
química e farmacêutica durantes os meses mais críti-
cos da pandemia.

Raio-x da Infraestrutura no Brasil
Ministro de Minas e Energia, 
Bento Albuquerque

Nos próximos dez anos, 
R$ 74 milhões poderão ser 

direcionados a área de gás e 
gerar mais de 33 mil empregos.

De forma competitiva, em que 
os empreendedores possam 

apresentar propostas de níveis 
de flexibilidade e localidade 

que atendam os requisitos de 
segurança energética e que sejam 

economicamente viáveis.

“

”Bento Albuquerque 
Ministro de Minas e Energia

Bento Albuquerque

André Clark, general manager da Siemens Energy Brasil, 
entende que, em um futuro breve, as nações vão com-
petir entre si para atrair investimentos, em especial no 
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O Programa Mais Luz 
Para a Amazônia vai 
atender mais de 300 

mil pessoas utilizando 
energia renovável.  

O investimento previsto é 
de R$ 3 bilhões até 2022.

há empenho para a aprovação do PL 4.476/20, cujas 
propostas buscam preparar o Brasil para a duplicação 
da demanda nos próximos dez anos.

Com relação ao mercado de gás natural, para o minis-
tro, a inserção no mercado ocorrerá “de forma compe-
titiva, em que os empreendedores possam apresentar 
propostas de níveis de flexibilidade e localidade que 
atendam os requisitos de segurança energética e que 
sejam economicamente viáveis”, disse. “Fazer a contra-
tação de forma compulsória, sem justificativa técnica, 
geraria subsídios cruzados entre os setores, onerando 
os consumidores de energia elétrica”, definiu.

Bento Albuquerque ainda destacou que não vê necessi-
dade de se fazer alterações na Lei do Gás, o que, na vi-
são dele, limitaria a capacidade de planejamento. “Hoje 
já temos, no nosso ordenamento jurídico, todos os 
meios para que possamos realizar leilões vocacionais, 
caso sejam identificados pelo planejamento, com vistas 
a garantir a segurança energética”, comentou.

Para o próximo ano, consolidando a retomada da eco-
nomia brasileira, o ministro disse estar compromissado 
a expandir a capacidade elétrica por meio de leilões no 
setor de energia, petróleo e gás, além dos excedentes 
da cessão onerosa e do projeto de integração do São 
Francisco. A partir do ano que vem, os leilões de ener-
gia não contarão mais com limitação de inflexibilidade 
das usinas termelétricas. O que, na visão do ministro 
de Minas e Energia, Bento Albuquerque, aumentará a 
competitividade das mesmas e, consequentemente, 
sua participação na matriz energética nacional. 

Mauricio Bähr

André Clark

Ao ser questionado pelo CEO da Engie Brasil, Mauricio 
Bähr, sobre a possibilidade de aprovação das propos-
tas em tramitação no poder legislativo, a resposta do 
ministro foi: “Costumo dizer que o Congresso Nacio-
nal tem sua dinâmica própria”.

Para Bähr, a modernização do setor elétrico é uma pau-
ta fundamental. “Vejo que há uma participação cada vez 
mais ativa dos consumidores livres, hoje, até viabilizan-
do alguns investimentos em novos projetos. Portanto, 
fazendo com que a expansão comece a se dar de forma 
natural pelo mercado, criando um círculo virtuoso nes-
se sentido”, destacou.

campo da energia. “Nesse jogo, o Brasil é absolutamen-
te competitivo e temos que ter estratégias ainda mais 
ambiciosas e para além das nossas fronteiras”, disse. 
Ele vê que, durante a pandemia de Covid-19, houve ex-
pansão do mercado livre de energia no Brasil. “Cresce 
acima do mercado regular e, por isso, enxergamos o 
grande potencial das reformas do setor elétrico”, com-
plementou, assentindo com a colocação do ministro.

O ministro declarou ser uma prioridade a implementa-
ção da modernização do setor elétrico, que proporciona 
maior liberdade de escolha aos agentes e, assim, per-
mite o crescimento do mercado livre e o atendimento 
de mais consumidores. Albuquerque ainda frisou que 
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O jornalista Dimmi Amora, editor-chefe da Agência In-
fra, foi o responsável pela mediação do primeiro diá-
logo com governadores do Abdib Fórum 2020-Edição 
Experience. Participaram do encontro os governadores 
de Minas Gerais, Romeu Zema, e Rio Grande do Sul, 
Eduardo Leite, além da chefe da assessoria especial do 
MDR, Veronica Sanchez Rios.

Leite disse que, em meio à crise fiscal, desasjuste de 
contas públicas e déficits sucessivos, somente em 
2020, a gestão economizou R$ 600 milhões por conta 
das reformas da Previdência e administrativa, aprova-
das recentemente. E que também prepara um pacote 
de concessões e privatizações a fim de incrementar os 
investimentos na infraestrutura do estado.

“Cortamos vantagens e benefícios que se incorpora-
vam nas carreiras do serviço público e isso nos ajudou 
a fazer essa profunda redução da despesa. E vão, ao 
lado dos processos de privatização que estamos co-
ordenando, ajudar a abrir espaço no nosso orçamento 
para aumentar o investimento em infraestrutura, que é 
emprego na veia”, definiu.

Durante o evento, o governador gaúcho anunciou que o 
edital da privatização da CEEE-D (Companhia Estadual 
de Distribuição de Energia Elétrica) seria publicado den-
tro de alguns dias, com previsão de leilão para o início de 
fevereiro. E o edital da privatização da CEEE-GT (Compa-
nhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elé-
trica) deve ser lançado em março de 2021, com previsão 
de leilão para o período entre maio e junho.

Diálogo com governadores 
Rio Grande do Sul, Minas Gerais 
e Ministério do Desenvolvimento 
Regional 

Eduardo Leite também apresentou projetos diversos 
nas áreas de rodovias (18 trechos, com total de 1.151km, 
em estudo o BNDES), mobilidade urbana (Rodoviária de 
Porto Alegre), aeroportos (Santo Angelo), infraestrutura 
social (presídios, parques e unidades de conservação) 
e saneamento básico (mais cinco lotes, 41 municípios, 
com investimento de R$ 3,6 bi, ampliando a cobertura 
de 22% para 95% no estado). A concessão da Compa-
nhia Riograndense de Mineração também está sendo 
negociada e o contrato da PPP da Corsan já foi assina-
do, possibilitando a ampliação da cobertura de esgota-
mento sanitário no território gaúcho de 22% para 95%.

“Um estado falido que sequer tem condições de man-
ter a folha de pagamento em dia. Imagine, então, fazer 
investimentos.” A fala é de Romeu Zema, governador 
de Minas Gerais, avaliando as possibilidades do estado 
que administra.

Para Zema não há outra alternativa para seu estado que 
não a de “privatizar, com o compromisso de que essa 
infraestrutura [privatizada] cresça”. A expectativa é que, 
já no primeiro semestre de 2021, a gestão privatize vá-
rias subsidiárias da Cemig (Companhia Energética de 
Minas Gerais).

O edital da privatização da CEEE-GT 
(Companhia Estadual de Geração e 

Transmissão de Energia Elétrica) deve 
ser lançado em março de 2021, com 

previsão de leilão para o  
período entre maio e junho.

Eduardo Leite

https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/04_12_RIO-GRANDE-DO-SUL.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/04_12_RIO-GRANDE-DO-SUL.pdf
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 Privatizar, com o compromisso 
de que essa infraestrutura  

[privatizada] cresça.“
”Romeu Zema 

Governador de Minas Gerais

Se a gente olhar a tendência, a 
trajetória é de queda no orçamento 

de investimentos. Então é 
necessário que busquemos 

alternativas de atração de recursos 
privados para, em parceria 

com o poder público, prover as 
infraestruturas necessárias e prestar 

os serviços à população.

“

”Verônica Sánchez 
Chefe da Assessoria Especial do 

Ministério do Desenvolvimento Regional

a trajetória é de queda no orçamento de investimentos. 
Então é necessário que a gente busque alternativas de 
atração de recursos privados para, em parceria com o 
poder público, prover as infraestruturas necessárias e 
prestar os serviços à população”, comentou.

A assessora também celebrou a publicação da MP 996, 
que institui o Programa Casa Verde e Amarela, cujo ob-
jetivo é realizar regularização fundiária e melhorias habi-
tacionais. “Um imóvel regularizado acrescenta de 20% 
a 40% em seu valor, então isso é uma transferência de 
renda direta para as pessoas que moram em locais irre-
gulares”, explicou.

Verônica também contou que na terceira reunião do 
ano do Programa de Parcerias de Investimentos, a equi-
pe qualificou 58 projetos para estruturação de conces-
sões e PPPs. Entre as pautas estão as da agenda de 
águas, como a revitalização das bacias hidrográficas do 
Rio Araguaia e do Rio São Francisco.

Na parte de concessões, Minas Gerais pretende publi-
car, nos próximos meses, uma série de editais. O do 
Rodoanel Metropolitano, por exemplo, deve ser divul-
gado em fevereiro de 2021. Outras estruturas estão em 
estudo, como o 2º eixo rodoviário (conjunto de rodovias 
que somam mais de 3.000 km), o aeroporto da Pampu-
lha e o estádio do Mineirinho. Todos os projetos estão 
focados na ideia de meio ambiente, social e governan-
ça (ESG), característica hoje exigida por todos os inves-
tidores internacionais.

Romeu Zema

Verônica Sánchez
Novas MPs - Veronica Sanchez, chefe da Assessoria 
Especial do MDR também participou do debate. Ela 
anunciou que, nos próximos dias, o governo federal 
editará medidas provisórias permitindo renegociações 
com o Finam (Fundo de Investimento da Amazônia) e 
com o Finor (Fundo de Investimentos do Nordeste).

“São fundos antigos, da década de 1960, que tiveram 
uma série de problemas e estamos praticamente liqui-
dando-os, permitindo uma renegociação desses fun-
dos. E, no caso dos fundos constitucionais, também 
[com] a possibilidade de renegociação das dívidas, algo 
em torno de R$ 9 bilhões daqueles que contraíram obri-
gações junto aos fundos”, revelou.

Sanchez também concordou com a avaliação exposta 
pelos dois governadores. “Se a gente olhar a tendência, 
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DIA 3

Em um painel mediado pela jornalista Denise Campos 
de Toledo, com a presença do sócio líder de Governo 
e Infraestrutura da EY, Luiz Claudio Campos, e do pre-
sidente do Conselho de Administração da Solví, Carlos 
Villa, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, falou sobre as ações do ministério para me-
lhoria da competitividade da infraestrutura brasileira.

O ministro deu início em sua fala ao explicar sobre a 
criação do ministério, que é resultado da junção de 
pastas que cuidavam anteriormente de saneamento 
básico, resíduos sólidos, mobilidade urbana, recursos 
hídricos, defesa civil, habitação e ações pontuais de 
combate a desigualdades regionais.

“A primeira atitude que tomamos foi buscarmos junto a 
empresas privadas parcerias para fazermos um grande 
estudo da performance da nossa carteira, para que a 
exemplo do que ocorreu no setor elétrico e de trans-
portes o nosso portfolio pudesse ter uma aproximação 
e uma interação maior com o setor privado. Somos um 
transatlântico, temos 25 mil obras ativas em carteira. 
Esse transatlântico é gradativamente dirigido para o 
rumo que achamos adequado, onde aja transparência, 
governabilidade, sustentabilidade, inclusão e participa-
ção cada vez maior do capital privado”, disse.

No evento, ele anunciou o lançamento de uma pla-
taforma para que os usuários possam acompanhar, 

Raio-x da Infraestrutura no Brasil
Ministro do Desenvolvimento Regional, 
Rogério Marinho

Somos um transatlântico, 
temos 25 mil obras ativas em 
carteira. Esse transatlântico 
é gradativamente dirigido 
para o rumo que achamos 

adequado, onde aja 
transparência, governabilidade, 

sustentabilidade, inclusão e 
participação cada vez maior do 

capital privado.

“

”Rogério Marinho  
Ministro do Desenvolvimento Regional

por aplicativo, o andamento das obras da pasta, hoje 
mais de 25 mil obras ativas. A previsão é de que se-
jam entregues 4 mil obras até o fim deste ano, além 
da retomada de 1.600 obras que estavam paralisadas. 
Quando o MDR foi criado, havia mais de 6.000 obras 
interrompidas por vários motivos, desde problemas no 
cronograma físico-financeiro, projetos básicos e execu-
tivos feitos de forma equivocada, domínio de terremos, 
ações movidas por seções do Ministério Público ou por 
entes subnacionais. Para 2021, Marinho informou que a 
pasta pretende entregar pelo menos 6 mil obras pron-
tas e concluídas.

Marinho disse ainda que o Ministério de Desenvolvi-
mento Regional está trabalhando para que o edital de 
licitação da Cedae (Companhia Estadual de Águas e 
Esgotos do Rio de Janeiro) saia ainda neste ano ou no 

Rogério Marinho

Luiz Claudio Campos
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É possível utilizar parte 
desse recurso para 

investimentos públicos, 
notadamente em 

infraestrutura. Só em 
nível de governo federal 
seriam R$50 bilhões no 

primeiro ano

“

”Carlos Villa  
Presidente do Conselho de 

Administração da Solví

início do próximo. O projeto conta com investimentos 
de mais de R$ 30 bilhões e vai permitir a reestruturação 
e urbanização do sistema de água e esgoto do estado 
do Rio de Janeiro. “É um projeto importante, singular e 
um divisor de águas”, ressaltou.

Carlos Villa, presidente do Conselho de Administração 
da Solví, sugeriu que as prefeituras construam novos 
aterros sanitários, possibilitando a produção de novos 
créditos de carbono, que poderiam ser reconhecidos 
da mesma forma que os emitidos para as usinas de ál-
cool e açúcar.  Em resposta, Marinho disse ser possível 
trabalhar para mudar a Constituição Federal para que a 
cobrança seja feita de forma similar ao que ocorre no 
setor de iluminação pública, diretamente pela conta de 

como energia elétrica e transportes. Ele citou potencial 
de R$ 1 trilhão de investimentos privados.

A securitização da dívida tributária foi outro tema abor-
dado por Villa. “É possível utilizar parte desse recurso 
para investimentos públicos, notadamente em infraes-
trutura. Só em nível de governo federal seriam R$50 bi-
lhões no primeiro ano”, pontuou. O assunto é polêmico. 
E é defendido por Marinho. “Só que neste momento, 
esse assunto é tóxico, é tabu. Você vai arranjar uma bri-
ga se ficar falando isso, a não ser que queira flexibilizar 
o teto de gastos”, explicou.

O ministro disse que tem sido chamado de “fura-te-
to” por críticas que faz a restrições impostas pelo teto 
de gastos: “Devido à nossa regra fiscal, não podemos 
fazer investimento e nem bancar programas sociais. 
Qualquer diminuição da dívida pública, fruto de venda 
de ativos e aumento de receitas, entra para pagar dívi-
das”. Apesar disso, Marinho ressaltou que a negocia-
ção da pasta com o Legislativo permitiu que não faltas-
sem recursos para a execução de obras neste ano.

A respeito de medidas de socorro ao sistema de trans-
porte público, quando questionado por Campos, Ro-
gério Marinho disse que está em conversa com o Mi-
nistério da Economia e atores do setor desde março 
para implementar medidas, em caráter emergencial, de 
socorro ao setor. Agora, com a nova onda de contami-
nação da Covid-19, o processo passa por reanálise. 

Carlos Villa

energia ou outro serviço que o usuário esteja acostuma-
do. O marco legal do saneamento básico permite isso.

Ao ser questionado por Campos sobre a expectativa de 
realização de investimentos públicos em infraestrutura 
no próximo ano, o ministro afirmou que “o Brasil tem in-
vestido muito menos do que deveria”.  Para o ministro, 
o país enfrenta um problema fiscal, o que dificulta au-
mento dos investimentos púbicos, o que só será resol-
vido se houver mudança legislativa, uma vez que todas 
as discussões têm que ser feitas dentro do orçamento 
proposto pelo Parlamento.

Mesmo que a atuação da pasta não tenha sido prejudi-
cada por falta de recursos, o ministro ressaltou que con-
tratou estudos para ter uma visão de como é possível 
contar com o investimento do setor privado na carteira 
de iniciativas e projetos do Ministério do Desenvolvi-
mento Regional (MDR) como ocorre em outros setores, 



17

ABDIB FÓRUM
E X P E R I E N C E DIAS 1, 4,  9 E 11 DE DEZEMBRO

2020 E V E N T O  
O N L I N E

Marinho ressaltou, no entanto, que são os municípios 
que têm que gerir suas respectivas frotas de transporte 
coletivo. “Podemos apoiar o processo de reestrutura-
ção, mas não podemos ter uma relação direta com as 
empresas nem com o sistema.”

Ao final de sua fala, o ministro falou da importância 
de dar andamento às reformas estruturantes, como a 
tributária e a administrativa em 2021. “O Brasil é um 
transatlântico que está sendo dirigido gradativamente 
para o que achamos adequado: um país com boa go-
vernabilidade, transparência, sustentabilidade, inclusão 
e participação cada vez maior do capital privado.” 
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O jornalista Dimmi Amora foi o responsável por mediar 
a apresentação das carteiras de investimento dos es-
tados de Mato Grosso, Pará e Piauí. Em sua fala inicial 
reforçou informações do Livro Azul da Infraestrutura, 
que mostram os investimentos compilados são insufi-
cientes para atender às necessidades na infraestrutura 
nacional. Ampliar a disponibilidade de projetos ao setor 
privado poderia ajudar na recuperação econômica, por 
meio do reforço das estruturas estaduais de preparação 
de concessões e PPPs. A estratégia atrairia investidores 
do setor privado, o que não dispensaria a necessidade 
de fazer investimento público.

O primeiro a falar foi o governador do Mato Grosso, 
Mauro Mendes, apontou a dificuldade fiscal e a apos-
ta em atrair investimentos privados. “Não adianta ficar 
sonhando que nós teremos em recursos públicos o di-
nheiro necessário para fazer muitos desses investimen-
tos que a iniciativa privada pode fazer”, afirmou.

Mendes destacou o Plano Municipal de Saneamento, 
que está em elaboração e tem o objetivo de viabilizar 
um processo de concessão em bloco no setor. “Esta-
mos usando, para isso, estratégia de mostrar os gran-
des avanços nas cidades que buscaram o caminho de 
concessão do serviço”, disse.

O governo do Mato Grosso tem a expectativa de co-
locar 1,9 mil km de rodovias sob concessão no pró-
ximo ano. Os estudos devem ser concluídos até o 
primeiro semestre de 2021, segundo Mendes, com 

Diálogo com governadores 
Mato Grosso, Pará, Piauí e Ministério 
do Desenvolvimento Regional

Mato Grosso tem a 
expectativa de colocar 1,9 

mil km de rodovias sob 
concessão no próximo 

ano. Os estudos devem ser 
concluídos até o primeiro 

semestre de 2021 com 
leilões realizados até 2022.

leilões realizados até 2022. Há grande demanda de 
infraestrutura no estado, afirma o governador. “O 
estado é disparado o maior produtor brasileiro das 
principais commodities agrícolas. Nos próximos três, 
quatro anos, vamos superar a barreira de 100 milhões 
de toneladas. E, em 10 anos, a estimativa é que pos-
samos dobrar essa produção.”

De acordo com Mendes, dados de balanço dão certeza 
absoluta de que, em 2021, o estado terá rating A, permi-
tindo alavancar novos investimentos feitos com funding 
de financiamento. “Se, com esse rating A, nós tivermos 
linhas abertas nos bancos de investimentos, nós podere-
mos dobrar esse investimento na área de infraestrutura 
que está programado hoje em Mato Grosso.”

O principal desafio do Pará é melhorar a malha rodo-
viária, segundo o secretário de Transporte do estado, 
Adler Silveira. Investimentos em infraestrutura, como 
a construção da Ferrogrão e o Projeto de Integração 
Ferroviária Barcarena-Marabá para o escoamento de 
minério, pecuária e grãos, também são prioridades do 
governo, de acordo com o secretário.

Não adianta ficar sonhando 
que nós teremos em recursos 
públicos o dinheiro necessário 

para fazer muitos desses 
investimentos que a iniciativa 

privada pode fazer.

“
”Mauro Mendes 

Governador do Mato Grosso

Mauro Mendes
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Para o próximo ano, estão previstas ainda a pavimenta-
ção de 797 km de rodovias e a construção de mais de 5 
mil metros de pontes em concreto, por meio do Progra-
ma Estadual de Desenvolvimento e Integração Regional. 
Também serão realizadas a concessão da PA-150, princi-
pal corredor logístico do estado, com investimentos esti-
mados em R$ 543 milhões, e a estruturação da parceria 
público-privada da Avenida Liberdade, com investimento 
total de R$ 700 milhões. “Estamos fazendo investimen-
tos próprios. Precisamos que as rodovias deixem de ser 
custo para o estado e passem a ser receita.”

Na sequência, a chefe da assessoria especial do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, Verônica Sánchez, 
disse que a pasta tem trabalhado para transformar as 
formas de atuação, no sentido de induzir investimen-
tos privados nas suas áreas de competência. Segun-
do Sánchez, que concordou com o governador Mauro 
Mendes sobre a insuficiência dos recursos públicos, as 
restrições orçamentárias fazem com que seja neces-

sário buscar novas estratégias visando à captação do 
investimento privado.

Nesse sentido, o ministério tem estudado os investi-
mentos focados em critérios ambientais, ESG, que hoje 
são uma tendência mundial. “Estamos trabalhando na 
proposta de uma carteira que permita segurança jurídi-
ca e novos marcos normativos que sejam interessantes 
para o investidor privado atuar em áreas que tradicional-
mente apenas o Estado atua, como é o caso da segu-
rança hídrica”, afirmou. Veronica anunciou para o dia 18 
de dezembro uma agenda estratégica de águas, com a 
proposta de revitalização de várias bacias hidrográficas 
relevantes para o país.

A assessora voltou a falar em uma medida provisória, 
que deve ser apresentada ao Congresso Nacional nos 
próximos dias, voltada à renegociação das dívidas rela-
cionadas ao Finam (Fundo de Investimento da Amazô-
nia) e ao Finor (Fundo de Investimento do Nordeste), na 
ordem de R$ 49 bilhões. O mesmo será proposto em 
relação aos fundos constitucionais também vinculados 
ao Ministério do Desenvolvimento Regional, assim como 
uma reestruturação dos fundos de desenvolvimento.

O último a falar, o governador do Piauí, Wellington Dias 
afirmou que projetos que tramitam na Câmara dos 
Deputados podem viabilizar investimentos em infraes-
trutura. Dias pediu que o presidente da Casa, Rodrigo 
Maia, colocasse em votação o Projeto de Lei Comple-
mentar (PLP) 101/2020, que trata da dívida dos entes 
federados com a União, e ao PLP 459/2017, de securiti-
zação da dívida ativa.

“Que o Congresso Nacional possa abrir o próximo ano 
com um conjunto de projetos voltados para ampliar a 
capacidade de investimentos no Brasil”, afirmou. O go-
vernador aproveitou para apresentar projetos do Piauí 
para o setor de infraestrutura – um deles, a licitação da 
Rodovia Transcerrado, que deve ter seu edital lançado 
até o dia 20 de dezembro de 2020.

“A construção civil e a infraestrutura brasileira ainda têm 
muitas carências e por isso vamos trabalhar juntos para 
desenvolvê-las. O Piauí tem uma carta de investimentos 
atrativa. Temos uma malha rodoviária de aproximadamen-
te 4 mil quilômetros. Acreditamos muito na parceria públi-
co-privada”, disse Dias sobre as perspectivas para 2021.

Adler Silveira

Estamos fazendo 
investimentos próprios. 

Precisamos que as rodovias 
deixem de ser custo  

para o estado e passem  
a ser receita.

“
”Adler Silveira 

Secretário de Transporte do Pará

https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/09_12_PARA.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/09_12_PARA.pdf
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Que o Congresso Nacional possa 
abrir o próximo ano com um 

conjunto de projetos voltados 
para ampliar a capacidade de 

investimentos no Brasil.

“
”Wellington Dias 

Governador do Piauí

O governador do Piauí explicou que será replicado 
em todo o Nordeste a estrutura do projeto Piauí Co-
nectado, PPP cujo escopo é a ampliação da infra-
estrutura de banda larga conectando os municípios 
piauienses, aprimorando os serviços da administra-
ção pública e oferecendo acesso à população, in-
clusive em pontos gratuitos. O governador lembrou 
que, durante a pandemia, seu governo estruturou o 

Pró-Piauí – Programa de Retomada Organizada. Entre 
os projetos em andamento, Dias mencionou a licita-
ção do aeroporto regional de Bom Jesus e as obras 
de saneamento básico. Já entre os editais a serem 
lançados estão os da concessão do Aeroporto de 
Parnaíba e de São Raimundo Nonato, além da par-
ceria público-privada do Aeroporto de Teresina, no 
âmbito do governo federal.

www.engie.com.br

Wellington Dias

http://www.engie.com.br
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DIA 4

No último dia do Abdib Fórum 2020 – Edição Experien-
ce, a jornalista Denise Campos de Toledo comandou o 
debate sobre os fatores essenciais para o Brasil ter su-
cesso em seus projetos de infraestrutura. Em sua fala 
inicial, Denise afirmou que os investidores estão oti-
mistas sobre a retomada econômica e as perspectivas 
de investimento, como verificou o último Barômetro da 
Infraestrutura, lançado em novembro pela Abdib e a EY. 
Ressalvam, no entanto, o pouco aproveitamento do ca-
pital privado feito por estados e municípios. Um grande 
aliado no desenvolvimento da economia brasileira é o 
Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Criado 
em 2016, é responsável pela estruturação de projetos 
dos governos federal, estaduais e municipais e busca 
atrair investidores privados. Até hoje, 409 projetos já 
foram qualificados pelo programa, além de 191 leilões 
realizados e previsão de R$713,7 bilhões de investimen-
to em infraestrutura e R$141,9 bilhões no recebimento 
de outorgas e bônus.

O montante de investimento contratado até o fim dos 
contratos de concessão deve chegar a R$ 713 bilhões, 
e as outorgas pagas ao governo federal devem somar 
R$ 142 bilhões. Considerando somente os aos de 2019 
e 2020, são R$ 460,4 bilhões em investimentos decor-
rentes de projetos que já foram leiloados, e R$ 95,5 bi-
lhões em outorgas.

Fatores-chave para o sucesso de 
projetos de infraestrutura

A secretária do PPI, Martha Seillier anunciou para os 
próximos dias a publicação do edital da Fiol (Ferrovia 
de Integração Oeste-Leste). De acordo com a secretá-
ria especial, a ferrovia servirá “para levar a produção de 
minério, mas também a produção agrícola do interior 
da Bahia até o porto de Ilhéus, um projeto fundamental 
que prevê, inclusive, a construção desta infraestrutura 
portuária em Ilhéus conectada com a ferrovia”.

A secretária afirmou também que o governo federal 
deve assinar ainda em dezembro a renovação das ferro-
vias da Vale – a EFVM (Estrada de Ferro Vitória a Minas) 
e a EFC (Estrada de Ferro Carajás) –, que já foram auto-
rizadas pelo Tribunal de Contas da União (TCU). “Esta-
mos finalizando os documentos”, disse.

Atualmente, a carteira do PPI 
conta com 213 projetos e 15 

políticas públicas. 
A gente sempre recebe 
muita demanda para o 

desenvolvimento da região 
norte, e estamos estruturando 
a primeira PPP de aeroportos 

regionais, no Amazonas, 
devido às dificuldades de 

deslocamento

“

Martha Seillier 
Secretária especial do PPI ”

Até hoje, 409 projetos 
já foram qualificados 

pelo programa, além de 
191 leilões realizados 
e previsão de R$713,7 

bilhões de investimento 
em infraestrutura e R$141,9 
bilhões no recebimento de 

outorgas e bônus. 

Martha Seillier

https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/11_12_ppi.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/11_12_ppi.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/11_12_ppi.pdf
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A secretária especial do PPI, Martha Seillier, espera 
avanços na legislação para que o país possa desenvol-
ver mais projetos e melhorar a economia brasileira. En-
tre as aprovações mais esperadas estão as do marco 
regulatório do gás e da instituição do Programa de Estí-
mulo ao Transporte por Cabotagem.

Martha também contou que o programa começou a 
realizar leilões de estados e municípios, com o apoio 
do governo federal, da Caixa Econômica (com o FEP) 
e do BNDES. Um exemplo de sucesso foi o de forne-
cimento de água e esgoto sanitário em Maceió (AL), 
com expectativa de R$2,57 bilhões em investimentos 
e outorga de R$2 bilhões. Desde então, outros muni-
cípios de Alagoas procuraram o PPI para estruturarem 
projetos semelhantes.

A secretária do PPI celebrou a execução de 36 leilões 
no ano passado, principalmente nos setores de trans-
porte e energia. Em 2020, ocorreram apenas 19, como 
reflexo da crise gerada pela pandemia de covid-19. O 
contexto fez a equipe do programa realizar novos estu-
dos sobre projetos já adiantados, como os de aeropor-
tos. Mas as ações não pararam. Ainda neste ano devem 
ser leiloados parques nacionais como o de Aparados da 
Serra (RS) e da Serra Geral (SC), que devem direcionar 
R$262,2 milhões aos cofres públicos, ao Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento Florestal e ao Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Atualmente, a carteira do PPI conta com 213 projetos 
e 15 políticas públicas. Novos segmentos estão sendo 
explorados, como o de terminais pesqueiros - peque-
nos, mas importantes para criar a possibilidade de ex-
portação de pescados que hoje são descartados por fal-
ta de infraestrutura. Aeroportos serão leiloados em seis 
lotes, agregando ativos superavitários com deficitários. 
“A gente sempre recebe muita demanda para o desen-
volvimento da região norte, e estamos estruturando a 
primeira PPP de aeroportos regionais, no Amazonas, 
devido às dificuldades de deslocamento”, ressaltou.

O próximo ano será palco de leilões importantes, como 
o de frequências da internet 5G. Vários estudos da 
agenda de privatizações estão sendo feitos, incluindo 
sobre as alternativas de parceria com o setor privado na 
oferta de serviços dos Correios.

O plano de PPPs e 
concessões é o que nós 

podemos oferecer de mais 
substantivo para retomar o 

crescimento do país.

“
Arnaldo Jardim 
Deputado federal ”

Arnaldo Jardim

Em sua participação, o deputado federal Arnaldo Jardim 
defendeu as PPPs e concessões como a melhor forma 
de retomar o crescimento econômico do país em meio 
a restrições fiscais e para respeitar o teto de gastos. No 
Congresso Nacional, as prioridades são aprovar as leis 
do gás e do licenciamento ambiental - que, segundo o 
parlamentar, busca agilizar esse processo sem flexibi-
lizar exigências. O novo marco regulatório de PPPs e 
concessões, em que Jardim foi relator, é mais um pro-
jeto importante e tem como principal base o critério de 
contrato “vivo” (mais flexível e com cláusulas de atuali-
zação). “Tivemos polêmicas [neste projeto] e distância 
com alguns setores do ministério da Economia. Essa 
distância diminuiu sensivelmente”, garantiu. 

O deputado citou ainda o PL 2.646/2020, que cria as 
debêntures de infraestrutura, O PL pode ser votado até 
o final de fevereiro. Além disso, há o PL 7.063/2017, que 
consolida e moderniza a legislação sobre concessões e 
PPPs. Este PL pode avançar durante o primeiro semes-
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Eu tenho certeza absoluta 
que, a partir de fevereiro, 
esse assunto, diante do 

ambiente dos vários leilões 
de rodovias, ferrovias, 

parcerias estruturantes na 
área de saneamento e de 
tantos outros setores, faz 

com que a Eletrobras não seja 
uma ilha nessa discussão.

“

Eduardo Gomes 
Senador e líder do governo 

no Congresso (MDB-TO)
”

Eduardo Gomes

Daniel Keller

tre, segundo o deputado, que é relator da matéria. “O 
plano de PPPs e concessões é o que nós podemos ofe-
recer de mais substantivo para retomar o crescimento 
do país”, afirmou.

Sobre a aprovação das debêntures de infraestrutura, 
segundo Daniel Keller, sócio da Una Partners, permi-
tiriam a participação de investidores institucionais, 
que hoje, com o juro baixo, têm poucas alternativas 
de investimento. 

O senador e líder do governo no Congresso Eduardo 
Gomes (MDB-TO) também participou da conversa e 
declarou que os PLs na área da infraestrutura devem 
ser aprovados no Congresso Nacional. Boa parte das 
propostas devem ser votadas apenas em 2021. A priori-

dade, antes que o ano acabe, é votar a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias. “Mesmo assim, eu acho que as sinaliza-
ções demonstram que a população brasileira entendeu 
que esse congresso, mesmo em condições restritivas, 
conseguiu votar bastante.”

Na ocasião, o senador também anunciou que a discus-
são sobre a privatização da Eletrobras entra “obrigato-
riamente” em pauta já no primeiro semestre. “Eu tenho 
certeza absoluta que, a partir de fevereiro, esse assun-
to, diante do ambiente dos vários leilões de rodovias, 
ferrovias, parcerias estruturantes na área de saneamen-
to e de tantos outros setores, faz com que a Eletrobras 
não seja uma ilha nessa discussão”, disse Gomes. 

A aprovação das debêntures 
de infraestrutura, segundo 

Daniel Keller, sócio da 
Una Partners, permitiu a 

participação de investidores 
institucionais, que hoje, 
com o juro baixo, têm 
poucas alternativas  

de investimento.
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siemens-energy.com.br

Tornamos realidade o que importa, ao endereçar 
alguns dos maiores desafios que o nosso planeta 
enfrenta. Fornecendo energia sustentável, 
acessível e confiável enquanto trabalhamos com 
nossos clientes moldando a jornada para um 
futuro livre de carbono.

E se nós tivéssemos

transformar
a sociedade?

a energia para
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No painel de encerramento do evento, foi a vez de o 
presidente-executivo da Abdib, Venilton Tadini, me-
diar o debate. Os participantes conversaram sobre 
formas de financiamento de projetos em meio à re-
tração de recursos das instituições oficiais de crédi-
to. Os chamados ESG (Environmental Social Gover-
nance) devem se tornar cada vez mais presentes na 
estruturação dos projetos, sendo critério central para 
a atração de investimentos.

O primeiro a contribuir com a conversa foi Pedro Bru-
no de Souza, superintendente do BNDES. O banco é 
um dos protagonistas na área de soluções financeiras 
e atua como prestador de serviço em prol da agenda 
de infraestrutura do Brasil. Conta com uma fábrica 
de projetos, baseada na formulação de concessões 
e parcerias, privatizações de empresas federais e 
estaduais, e estruturação setorial. A entidade realiza 
desde os estudos de técnicos e oportunidades até 
o financiamento. Já no hub de projetos, a intenção 
é interagir com o mercado investidor, mobilizando o 
setor privado para participar dos leilões.

Em 2020, três projetos de iluminação pública que 
contaram com o envolvimento do BNDES foram leilo-
ados e três outros já estão com contratos assinados. 
Atualmente, o banco tem 122 projetos mandatados 
(56% deles com base nos ESG, incluindo manejo de 
florestas, educação e saúde) e expectativa de R$177 
bilhões em investimento. O saneamento é a área que 
conta com a maior quantidade de oportunidades. No-
vos projetos devem surgir com o início dos mandatos 
de novos prefeitos.

Atualmente, o BNDES tem 
122 projetos mandatados 
(56% deles com base nos 
ESG, incluindo manejo de 

florestas, educação e saúde) e 
expectativa de R$177 bilhões 

em investimento. O saneamento 
é a área que conta com a maior 
quantidade de oportunidades.

Financiamento e critérios de 
sustentabilidade e governança

Pedro Bruno de Souza

No próximo ano, a intenção é realizar 30 leilões, bus-
cando a melhora de segurança, infraestrutura, saúde 
e educação, além da promoção da modernização do 
Estado, com transformação digital e cidades inteli-
gentes. “Nossa visão para 2021 é consolidar o BNDES 
como o banco do ESG, o banco verde”, afirmou. Nes-
sa lógica, em outubro, foi lançada a Letra Financeira 
Verde (LFV), com arcabouço muito similar aos green 
bonds. Os recursos serão destinados a projetos am-
bientalmente sustentáveis, como os de geração de 
energia eólica e solar.

Outra prioridade em 2021 será avançar em soluções 
de financiamento que contemplem a migração para o 
modelo de project finance non recourse. E ressaltou: 
“A depender do projeto, os acionistas não têm esse 
balanço para dar essas garantias corporativas, o que 
inviabiliza o projeto. Temos que trabalhar nessa lacu-
na.” Reforçar o mercado de fiança bancária também 
seria importante.

Além do BNDES, outro banco está envolvido no finan-
ciamento de projetos, o New Development Bank (NDB), 
formado pelos países BRICS. Marcos Thadeu Abicalil, 
professional senior da organização no Brasil, disse que 
um dos desafios está na capacidade financeira dos ban-
cos multilaterais, que conseguiriam atender apenas 5% 
da necessidade nacional. Nesse cenário, a alternativa é 
unir esforços. Um exemplo é a parceria entre BNDES e 
NDB no estudo de investimento de US$500 milhões em 
infraestrutura para resiliência climática.

A melhora da infraestrutura tem sido o caminho esco-
lhido por países em crise econômica para se recupe-

https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/11_12_bndes.pdf
https://www.abdib.org.br/wp-content/uploads/2020/12/11_12_bndes.pdf
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rarem. O Brasil deve seguir o mesmo caminho, ade-
quando as regulações para atrair mais investimento. 
E um dos campos a ser melhorado é o de seguros. “O 
Banco Mundial não aceita seguros do Brasil em seus 
financiamentos, porque não são seguros não condi-
cionados, eles têm muitas condições”, exemplificou. 
A pandemia também fez o mercado repensar o que 
é considerado força maior e como esses eventos se-
riam cobertos. Abicalil sugere que as partes envolvi-
das no negócio (banco, BNDES, governo, investidor, 
etc) compartilhem o risco.

Sobre o assunto, Igor Lourenço, diretor da Supe-
rintendência de Seguros Privados (SUSEP), trouxe 
algumas reflexões. Sua posição é de que o merca-
do se moderniza mais rápido do que as regulações 
e isso tem limitado e até impedido a realização de 
negócios. A sugestão é que o Estado participe me-
nos dessa etapa dos negócios, dando mais liberdade 
para empresas e seguradoras negociarem os seguros 

Igor Lourenço

André Dabus

Um dos desafios está na 
capacidade financeira dos 
bancos multilaterais, que 

conseguiriam atender apenas  
5% da necessidade nacional.  
Nesse cenário, a alternativa  

é unir esforços.

“

Marcos Thadeu Abicalil 
Professional senior do New 
Development Bank no Brasil

”

Marcos Thadeu Abicalil 

de acordo com as particularidades e necessidades de 
cada projeto. “O que é necessário é uma norma que 
dá princípios básicos para a negociação”, afirmou.

A lei de licitação, recentemente aprovada no Senado, 
é bem vista pelo mercado, ao aumentar os limites 
para obras de grande custo para até 30% da garan-
tia, com a cláusula de retomada. “A gente acha que 
essa busca por alinhamento entre modelos nacional 
e internacional vai fomentar muito a atividade de se-
guro”, previu Lourenço.

Outro participante da conversa foi André Dabus, dire-
tor de infraestrutura da Marsh Corretora de Seguros, 
que acredita que todas as reformas regulatórias são 
positivas para o país. Ao mesmo tempo, a estrutura 
de garantias seria um dos principais problemas para 
a viabilização dos financiamentos de longo prazo. 
“Com os instrumentos tradicionais de garantia nor-
malmente exigidos (...) é pouco provável que haja 
condições para que os tomadores desses financia-
mentos tenham acesso ao crédito”, ressaltou.



Quanto melhor a pergunta, melhor a resposta. 
E melhor se torna o mundo de negócios.

O futuro impacta você ou  
você impacta o futuro?
Em uma era em que a inovação contínua é vista como essencial, 
aceitar as oportunidades que as novas tecnologias oferecem 
está ajudando a redefinir a natureza e o futuro de infraestrutura, 
promovendo o acesso a insights valiosos que nunca tivemos no 
passado. Descubra mais em ey.com.br/governo.
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MASTER
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PRATA
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